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 ، ووس خلفٍر ووس هتديَ ووس خـييَ حنمدٍ ، هلل إذلد ٕإن -

 ، هل مضل فال هللا هيدٍ من ، ٔأؾامميا وسيئات ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهـوذ 

 ، هل ُادي فال يضول ومن 

 ورسوهل ؾحدٍ محمدإ ٔأن ؤأشِد هل رشيم ال وحدٍ هللا ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأشِد 

 ، محمد هحيييا ُدي إمِدي ؤأحسن ، هللا نخاب إحلدير ٔأصدق فٕان تـد ٔأما

 إميار يف ضالةل ولك ضالةل تدؿة ولك تدؿة حمدزة ولك حمداثهتا إٔلمور ورش 

 ،، تـد ٔأما مث

 

 : ابب إمـفو وإمصفح ؾن إمياسالزميا يف  -

 
 إمرشح :✿

ذٍ كضية حتخاج ٕإىل ثبٔمل ،إمياس ما يوزرمم من ٔأمر ديهنم  ٔأي ؿوّموإ ؿوّموإ : -  ، ُو

 وإمـلول ُمذفاوثة .،  ٔلن إمياس ظحلاتالتد ٔأن خيخار ما يخلكم تَ مؽ إمياس ؛ فاملـّّل 

 

 

رابعةالمحاضرة ال  
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ضال إملسائل مثاًل مصلار إمعالب ؛ من ابب ثفذيح إٔلذُان ٔأو ما شاتَ ذكل،  - ـِ  فدـض إمياس يبئت ت

 يفِمَ إخملاظة ،  ـومي ٔأن يكون ثسِوةل ويرس ؛ حىتإمخ ومكن ُذإ ميس من إمس ية ؛ فألصل يف

 : ة خناظحَ تلدر ؾلهل  ، وكد كال إمييب صىل هللا ؿويَ وسّلفاخملاظَ 

زُوإ "   رِفُونَ  ِتَما إميَّاَس  َحِدّ ـْ َ حُّونَ  ي َب  أَنْ  أَحُتِ ُ  يَُكذَّ  " . َوَرُسوهُلُ  إَللَّ

ا  -  .والتد مإلوسان إملحخدئ ٔأن يخـّل صلار إمـووم كدل ِنحاُر

 سّل ،ُو إمييب صىل هللا ؿويَ و  ؤأفضل ُمـّلٍّ ؤأحسن 

 . ((صىل هللا ؿويَ وسّل مٌَ ثـوميً  أٔحسن تـدٍ وال كدهل مـوامً  رٔأيت ما)):  إحلنك جن مـاوية كالنام 

 

ـَلَ  َوَما" فامرشيـة جسدرشف دوًما نوخيسري ، كال ثـاىل  ويرّسوإ : - ينِ  يِف  ؿَوَْينُكْ  َح  . " َحَرجٍ  ِمنْ  إّلِ

 :  فلال أحٔصاتَ فسبٔل إحذّل مث رٔأسَ يف فشجَ جحر مٌا رخال فبٔصاب سفر يف خرحٌا : كال خاجر ؾن* 

 ، مفات فاكدسل إملاء ؿىل ثلدر وأٔهت رخصة كل جند ما:  فلاموإ ؟  إمخميم يف رخصة يل جتدون ُل

 ؟! يـوموإ مل ٕإذ سبٔموإ أأل ! هللا كذوِم كذووٍ فلال تذكل أٔخرب وسّل ؿويَ هللا صىل إمييب ؿىل كدمٌا فوام 

  خركة حرحَ ؿىل -إمرإوي  شم - يـصة أٔو ويـرص يدميم ٔأن يكفيَ اكن ٕإمنا،  إمسؤإل إمـيّ  شفاء فٕامنا

 . " حسدٍ سائر ويلسل ؿوهيا ميسح مث

 

، فيَ ميلـوإ ٕإميَ إمياس فلام إملسجد يف ٔأؾرإيب ابل:  كال ؾيَ هللا ريض ُريرة ٔأيب ؾنو *   

، ماء من ذهواب ٔأو ، ماء من جسال توهل ؿىل ؤأريلوإ دؾٍو:  وسّل ؿويَ هللا صىل إمييب فلال   

يإمحخار  روإٍ.  " مـرسين ثحـثوإ ومل ميرسين تـثمت فٕامنا   

لٌ  إٔلؾرإيب ُذإ مثل ٔأن ؤأدرك إٔلؾرإيب، وخَ يف إمصحاتة ُحَّة إمييب رٔأىفـيدما  ُِ  إملساخد، تبٔحاكم خا

، ال: ))فلال حرمهتا، ُخم كاصد كري   وإهلعاؿَ، توهل حبخس يخبٔذَّى ال حىت وذكل ؛((دؾٍو حُزِرمٍو

 : فلال ، ٔأحصاهبا ؾيون يف نربت رمام مشلكة لكُّ  مبثهل ثصلر ثس يطٍ حلٍّ  ٕإىل ؤأرشدمه 

ثمت فٕامنا ماء؛ من َذهوابً  ٔأو ماء من جَسْالً  توهل ؿىل ُريلوإ)) ـِ ُ ين ت ثوإ ومل ميرّسِ ـَ ين ثُح  ،((مـرّسِ
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ًا هل فلال - وسّلَّ  ؿويَ هللا صىلَّ  - هللا رسول دؿاٍ حاحذَ إمرخل ٔأَتَّ  ملا مث   : وانحًصا موّّجِ

  – وخلَّ  ؾزَّ  - هللا ذلهر يه ٕإمنا إمَلَذر، وال إمحول ُذإ من ميشء ثصوح ال إملساخد ُذٍ ٕإن))

 ...((.إملرأٓن وكرإءة وإمصالة

 

فُْق  اَكنَ  َما"   وسّل ؿويَ هللا صىل إمييب كال نامو  - ءٍ  يِف  إمِرّ ال ََشْ
ّ
َُ  إ َ ءٍ  ِمنْ  ىُزِعَ  َوال ، َزإه ال ََشْ

ّ
َُ  إ َ  . " َشاه

 

فكام كال إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل  ٔأهم التد ٔأن ثُحّّي نوياس ٔأمر ديهنم ثسِوةل ويرُس ، : وإمشاُد من لك ُذإ -

نَّ  "
ّ
ينَ  إ ينَ  يَُشادَّ  َومَنْ  ، يرُْسٌ  إِلّ الَّ  َأَحدٌ  إِلّ

ّ
َُ  إ ُدوإ ، كَوََح وإ َوكَارِتُوإ فََسِدّ  . " َوأَثرِْشُ

و وابمعحؽ إملسبةٔل ميست مسبةٔل ُوى ، ميبِٔت ٕإوسان ويلول ٔأان -    ت إمـوامءيبئت جزاّل  يف إحلليلة ٔأكول ابميرس ، ُو

 ، ويحدٔأ تًرشُا تّي إمياس ، فِذإ ميس تيرس وٕإمنا ُو ُوى هفس !إميت ُُتامف ٕإحامع إٔلمة 

 

 ، جيـل إإلوسان يخرصف حبمق .إملوة حيدث يف إملضة ُو فورإن  :وٕإذإ قضة ٔأحدمك  - 

وكد تّّي إمييب يف ٔأنرث من حدير ٔأهَ مو إس خـاذ إملرء ابهلل من إمش يعان  ة من إمش يعان ،ضفٕان إملوذلكل 

 ؾيَ ذُة كامِا مو لكمةً  ٔلؿّل ٕإين"  إمييب صىل هللا ؿويَ وسّلنام يف حدير  إمرحمي ؛ ذلُة ؾيَ إملضة ،

 ، إمش يعان من إملضة ٕإن"  وكال إمييب يف إحلدير ،  "إمرحمي إمش يعان من ابهلل أٔؾوذ:  كال مو ،دجي ما 

 . " فويخوضبٔ  ٔأحدمك قضة فٕاذإ ، ابملاء إميار يعفبٔ  وٕإمنا ، إميار من خوق إمش يعان وٕإن 

و أٔحدمك قضة ٕإذإ"  ؾيد إملضةثوحهيَ صىل هللا ؿويَ وسّل ومن    فويجوس، كائٌ  ُو

جؽ وٕإال إملضة ؾيَ ذُة فٕان  ". فويضَّ

 ،رمبا كال الكًما يووم هفسَ ؿويَ تـد ذكل حال إملضة ، ٔلهَ لكام حلكم إإلوسان فويسكت :  -

 ورمبا فـل فـاًل ييدم ؿويَ ٔأو ياُلم ؿويَ . 

 ابهلل ؛ًذإ ؾيا –وإمـوامء يلومون ٔأن إملضة ٔأثر من أآثر إمِكرب  -

ئل إمييب صىل هللا ؿويَذلكل   . " إميَّاس ومغط إحلِقّ  تعر:  كرب ؟ كال : إمكرب ُ وسّل ؾن إم ؾيدما س ُ
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 ، ميفسَ كطُّوما إهخرص ر ميفسَ ، وإمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ما قِضة ميفسَ ويريد الاهخصافيلضة 

 ن يلضُة ٕإال ٕإذإ إىهُتِكت حرمة من حرمات هللا ؾزوخل ، وميا فيَ ٔأسوة حس ية .اكما 

 وإملكدس حة يف هفس إموكت . ّيةوإملضة من إٔلخالق إجلحوّ  -

  ؾن إموكوع فيَ ذُة ؾيَ . َ، وٕإن ٔأجحم هفس فًا تَصمنّاٍ صار مذّ فٕان  –إملضة دإء  –يول هبذإ إلإء فورمبا 

 وذلكل ال يبِٔت رخل ويلول : ٔأان رسيؽ إملضة ، ؤأان من ٔأثلرّي ! -

" ٕإمنا إمـّل ابمخـّّل ، وإحلّل ابمخحّّل  ىل هللا ؿويَ وسّلهل : ال ؛ ٔلن إإلسالم هيّذب صاحدَ ، نام كال إمييب صهلول 

 .ـعَ ، ومن يخوقَّ إمرش يوكَ "  ، ومن يخحّر إخلري يُ 

 هل كال"  ثلضة ال: " هل كال. هللا رسول اي ؾؼينوكد ذُة رخل مرسول هللا صىل هللا ؿويَ وسّل فلال هل :  -

 ."ثلضة ال: هل يلول وإمسالم إمصالة ؿويَ وإمييب ؿديدة، مرإٍت  إمكرة ؿويَ أٔؿاد"  ثلضة ال: " كال ؟ ذكل كري

 إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل يـّل ٔأن ُذإ إمرخل رسيؽ إملضة ؛ فوام ؿّل ؾيَ ذكل هناٍ ؾن إملضة .ٔلن 

 ومو ثـّّل إمصرب مصرب ، فوو ثـّّل إحلّل حلُّل ،  ـّلّ خفٌبٔخذ من ُذإ إحلدير ٔأن ذُاب إملضة يبئت ابم  -

 أٔ.ُػ                                                 وملا قَِضة ٔأتًدإ ، ٕإال ٕإذإ إىهُتِكت حرمة من حرمات هللا .

 

 

••••••• 
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 إمرشح :✿ 

 ؾن صفة رسول هللا يف إمخورإة ؟؟ ؾحد هللا جن معرو جن إمـاص ، ؾعاء سبٔلذإ ا: ملس 

 ٔأ نثرًيإ  يف نخة ٔأُل إمكذاب ، ويـخين تذكل ؛: ٔلن ؾحد هللا جن معرو جن إمـاص اكن ييؼر ويلر ج 

 فريد ؿوهيم ش هباهتم . ، ميـّل ما يـخلدوهَ 

ذٍ إملضية حكون حبسة كدرإت إمياس ، مبـىن ٔأهَ ال جيوز ملك ٔأحد ٔأن ييؼر يف نخة ٔأُل إمكذاب ، -  ُو

يف إٔلحاكم إمرشؾية  ضـفإمتـض  إإلسالم ؿوًما رإخًسا كواًي ، وؾيدٍال س ّيام مو اكن رخاًل ال يـّل ؾليدة  

 وإإلؾخلادية ، فال جيوز هل ٔأن يلرٔأ يف نخهبم ٔأو يياكشِم وجيادهلم ؛ ٔلن إملوحة حيهنا حكون هلم .

 حاكم .ٔأن حكون ؿاملًا مبا يـخلدوهَ من مهنج وؾليدة وأٔ   -حىت جس خعيؽ ٔأن جتادهلم ابميت يه ٔأحسن  -فألصل  -

  :هل  لالف إهمين ٕإيل  َ صىل هللا ؿويَ وسّلتـث ملا،  حدير مـاذ جن حدل : وإلميل ؿىل ذكل -

 "  إمكذاب أُٔل من كوما ثبئت ٕإهم "

 . ٔأُل ؿّل يف إدلة ُل إمكذاب مهٔلن أٔ  حىت يهتيبٔ مـاٌذ ملياكش هتم ؛ كال هل ذكل ؟؟ذإ ملا
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و ذمن ٔأنرث إمروإية ؾن إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ،  - فـحد هللا جن معرو جن إمـاص اكن من ؿوامء إمصحاتة ، ُو

 اب نثرًيإ .واكن يلرٔأ يف نخة ٔأُل إمكذ

ذإ ٔأيًضا  :ن يسار ؾن صفة إمييب يف إمخورإة فسبهٔل ؾعاء ج - ٕإىاكرمه تـثة إمييب صىل هللا  رد ؿىل إميصارىيُو

 ا وصف إمييبكد ُذِنر فهي، ويُلرُّ مافهيا  مُيمتم خورإة إميت خاء إإلجنيلت إم ؿويَ وسّل نوياس اكفة ، فٕاذإ اكه

 !تـد ُذإ ؟!صىل هللا ؿويَ وسّل ، فكيف ثيكرون تـثة إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ٕإمينك  

إ ُػوًْما أَهُفُسُِمْ  َوإْسدَْيَلٌهَْتَا هِبَا َوَحَحُدوإ "ومكهنم   . " إمُْمْفِسِدينَ  ؿَاِكدَةُ  اَكنَ  نَْيَف  فَاهُؼرْ  َوؿُوُوًّ

تُوإ افَرِيلً  أَهُفُسُِمْ  هَتَْوى   اَل  ِتَما َرُسولٌ  َخاَءمهُْ  لُكََّما" ونذإ إههيود ، نام كال هللا ثحارك وثـاىل ؾهنم  -  "يَْلُذوُونَ  َوفَرِيلًا نَذَّ

ِذهر نوييب ، ا فهي –مـِم إلٓن ويه  –ن إمخورإة إميت مل حُتّرف أٔ إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل  ، مؽ تًدوة فكّذتوإ 

 ويذهرون إمس إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل !، ويُصوّون صالهتم 

 

 كوهل :، نام ُوِصف يف إملرأٓن فامخورإة ٔأىت فهيا وصف إمييب وِذهٍر ، وذما ُوِصف تَ يف إمخورإة  -

َا ايَ  - انَّ  إميَّيِبُّ  َأهيُّ
ّ
ًدإ َأْرَسوْيَاكَ  إ ُِ هلل ابموحدإهية ، ؤأهَ ال ٕإهل كرٍي ، ونذكل جشِد ؿىل إمياس  جشِدٔأي  " : َشا

َذإ فَكَْيَف " تبٔؾامهلم يوم إمليامة ، نام كال ثـاىل 
ّ
ةٍ  لُكِّ  ِمن ِحْئيَا إ ُؤاَلءِ  ؿىََل   ِتمَ  َوِحْئيَا ثَِشِِيدٍ  ُأمَّ ػَٰ  . " َشِِيًدإ َُ

 رساةل ؤأّدى إٔلماهة صىل هللا ؿويَ وسّل ، ٔلمذَ ومسائر إٔلدم .يشِد ؿىل ٔأمذَ ابمحالغ ، ؤأهَ توّف إمونذكل 

 

إ - ً  يـين نومؤمٌّي ابمثوإب وما ؾيد هللا من إجلزإء . : َوُمخرَّشِ

 يـين نواكفرين . : َوهَِذيًرإ  -

 حامية ووكاية .يـين  : َوِحْرًزإ -

يِّّيَ  - ّمِ  إٔلّمي : ُو إذلي ال يكذة ، وكيل نوـرب ٔأميون ؛ ٔلن إمكذاتة اكهت فهيم ؾزيزة ٔأو ؿدمية واندرة . : ِمْْلُ

 وكد وردت ُذٍ إملكمة يف إمكذاب وإمس ية ، -

وَ " نام كال ثـاىل   ي ُُ ِ ـَرَ  إذلَّ َ يِّّيَ  يِف  ت ّمِ هْنُمْ  َرُسواًل  إْلُ َِ  ؿَوهَْيِمْ  يَْخوُو ّمِ ُِّمُِمُ  َويَُزنِّهِيمْ  أآَيثِ و ـَ ُ   َوإمِْحوْكَةَ  إْمِكذَاَب  َوي

ن
ّ
ِدّيٍ  َضاَللٍ  مَِفي كَْدلُ  ِمن اَكهُوإ َوإ  . " مُّ
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ة ٕإانَّ " يف إمس ية وزخُت  - يَّة أٔمَّ  روإٍ إمحخاري ومسّل . " حنسة وال ىكذة ال أِٔمّ

 ، وؿىل كري ُدي إمييب مدخدع  ن من يخـّل إمـووم إلهيويةأٔ : فٕان كيل : ُل ُذإ إحلدير يلرر س 

 ُذإ إحلدير يُيايف ما يخـومَ إملسومون إميوم من ؿووم ؟ ٔأنَّ :  وأٔ 

 : ىرد ؿىل ُذٍ إمش هبة فٌلول : ج 

 هللا ؿويَ وسّل " ٔأمٌة إّمية " :صىل  –إحلدير كد خرج خمرج إملامة ، فلوهل ُذإ 

 ؛  يف ُذإ إموكت، فّل يكوهوإ مذـومّي نولرإءة وإمكذاتة  ‘‘ حيهنا’’خـّل إملرإءة وإمكذاتة ٔأي مل ث  

 ، مه رسول من ٔأهفسِم وذلإ خاء

 ،  اىلٕإذإ اكن يُلّرب من هللا ثـؤأنرث ٔأُل إمـّل ؿىل ٔأن إمـّل لكَ محمود  -

 يلرب من هللا فال تبٔس تَ ، ومكن إٔلصل ُو ثـّّل إمـّل إمرشؾّي إٔلخروّي . فٕاذإ اكن ؿٌّل دهيوايً 

 

 : كد هنى  إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ؾن نخاتة إحلدير يف ؾرصٍ !فٕان كيل  -

 ؛ إٔلحادير نخاتة ؾن وسّل ؿويَ هللا صىل إمييب هنامه حير ؛ إٔلمر تدإية يف إملرحة ُذٍ اكهت : كويا 

 ، ٔأخرى وإؾخحارإت ؤلمور ، وإملرأٓن إمس ية تّي إخلوط خش ية 

 :  كال وسّل ؿويَ هللا صىل هللا رسول ٔأن إخلدري سـيد ٔأيب ؾن حصيحَ يف مسّل روإٍ ما إههنىي ُذإ ومعدة 

 . نذلريـة سدإً يف ُذإ إموكت ؛  إحلدير نخاتة ؾن فهنوإ ( فوميحَ إملرأٓن كري ؾين نخة ومن ، ؾين حكذحوإ ال) 

 

 جفمؽ تّي إمـحودية وإمرساةل هل صىل هللا ؿويَ وسّل . : َوَرُسويِل  َؾْحِدي َأهَْت  -

 حرد ؿىل من يُبهّٔل رسول هللا صىل هللا ؿويَ وسّل ، ويضـَ فوق مزنمخَ ، " : َؾْحِديولكمة "  -

 وؿىل من يُلايل فيَ صىل هللا ؿويَ وسّل . 

 إههيود وإميصارى .من  –هللا ؿويَ وسّل صىل  –حرد ؿىل من يُيكر رسامخَ  : " َوَرُسويِل  ولكمة " -

 

َ  ََسَّْيُخمَ  -  إملخولك يـين يوجبٔ ٕإىل هللا ويـخصم جبياتَ . : إمُْمَخَولّكِ

َ  ََسَّْيُخمَ "  إحلافغ يف إمفذح* كال   ". ٔأي ؿىل هللا ؾزوخل ملٌاؾخَ ابميسري ، وإمصرب ؿىل ما اكن يُكَرٍ " : إمُْمَخَولّكِ
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ْيَف  فَبََخذَ  اَنِئ،ٌ  ُووَ رخاًل ملا أٔاتٍ  س يد إملخولكّي ،ُو فامييب صىل هللا ؿويَ وسّل  -  ،يريد كذل إمييب إمس َّ

َُ ، إمييب  فَاْسدَْيَلغَ   ـُمَ  َمنْ اي محمد :  هل فَلَالَ  ، ،ََرأِسِ  ؿىََل  كَاِئٌ  إمرخلُ ذإ َو ؟ يَْميَ ُ :  كُوُْت :  كَالَ  ِميّنِ  ."   إَللَّ

ُونَ  أَىَّنُكْ  مَوْ " َ وسّل :وكال صىل هللا ؿوي - ِ  ؿىََل  ثََخَولكَّ َِ  َحقَّ  إَللَّ ِ رْيَ  يَْرُزُق  ىَكَ  مََرَزكنَُكْ  ثََولكُّ  إمعَّ

 . " ِتَعاانً  َوحَُروحُ  ِِخَاًصا ثَْلُدو 

 . مؽ إٔلخذ ابٔلس حاب إمرشؾيةدفؽ إمرض ،  وأٔ صدق إؾامتد إملوة ؿىل هللا يف خوة إميفؽ  * وإمخولك مـياٍ :

 ؤأابح ميا إٔلخذ هبا .، مرشؾية : يه إميت رشؾِا هللا فألس حاب إ -

  سخدًا ،ٔأس حاب كري رشؾية ، هكن يعوة إمرزق مبـصية هللا ، فاُتذ سخدًا نورزق مل جيـهل هللافِياك 

َ  يَخَّقِ  َوَمن" فِذإ هذنٍّر تلول هللا ثـاىل  - ـَل إَللَّ َُ *  َمْخَرًخا هلَُّ  جَيْ دَِسةُ  اَل  َحْيرُ  ِمنْ  َويَْرُزْك  حَيْ

ْ  َوَمن  ِ  ؿىََل  يَخََولكَّ َُ  فَُِوَ  إَللَّ ُح  . " َحس ْ

نَّ " إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل يف إحلدير وتلول  -
ّ
  َحىتَّ  ثَُموَت  مَنْ  هَْفًسا أَنَّ  ُروِؾيَ  يِف  هََفرَ  إمُْلُدِس  َرْوحَ  إ

َخوْكِلَ  َخْوِؾةَ  َأَخوََِا جَس ْ وُوإ ، ِرْزكََِا َوجَس ْ وَِة  يِف  فَبَْْجِ ِموَنَّ  َوال إمعَّ ْزقِ  إْسدِْدَعاءُ  َأَحَدمُكُ  حَيْ َُ  أَنْ  إمّرِ ِصَيةٍ  يَْعوَُح ـْ  ، ِتَم

نَّ  
ّ
َ  فَا ال ِؾْيَدٍُ  َما يُيَالُ  ال إَللَّ

ّ
َِ  إ  . " ِتَعاَؾخِ

 ثرُّبر إموس ية . إملاية ؿىل من يلول : وىردُّ  -

 : ال ، إموس ية التد ٔأن حكون رابهية ، ونذإ إملاية التد ٔأن حكون رابهية .فٌلول 

 

 : ُذإ نلول هللا ثـاىل يف إملرأٓن  : كَِويغٍ َواَل  ِتَفغٍّ مَيَْس  -

نَ  َرْْحَةٍ  فَِدَما"  ِ  ّمِ ا ُنيَت  َومَوْ  مَُِمْ  ِميَت  إَللَّ وإ إمَْلوِْة  كَِويغَ  فَؼًّ  . " َحْوكِلَ  ِمنْ  اَلهَفضُّ

افَ كوهل "  ثفسري يف مام إمحلويإالٕ كال  -  س ئي إخلُوُق ، كويل إإلحامتل .، ٔأي خافيًا  " : ؼًّ

 فامييب صىل هللا ؿويَ وسّل اكن سِاًل ُّييًا مّييًا ، واكن رفيلًا ابخملامف ، وابجلاُل ، -

 طّ .مفا هنر إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ٔأحًدإ ك 

و ر ٕإىل ٔأوس وإهؼ - ِ  َرُسولَ  َخَدْمُت  مََلدْ " يلول : ريض هللا ؾيَ ُو ُ  َصىلَّ  إَللَّ َِ  إَللَّ يِّيَ  َؾرْشَ  َوَسّلََّ  ؿَوَْي  ، س ِ

  ِ ءٍ  يَُللْ  َومَمْ  ، كَطُّ ُأّفٍ :  يِل  كَالَ  َما فََوإَللَّ َُ  ِميَشْ وُْخ ـَ وَْت  ِممَ :  فَ ـَ ءٍ  َوال ، نََذإ فَ هْلُ  مَمْ  ِميَشْ ـَ وَْت  أَال أَفْ ـَ  . "؟!  نََذإ فَ

 



 شرح كتاب األدب المفرد                                           لفضيلة الشيخ مصطفى سعد
 

           ~ 9 ~ 

هـ 6341 – 6341معهد شيخ اإلسالم العلمي                                          الفرقة الثانية    

ا ُنيَت  َومَوْ : ومكن هيف ميكن إدلؽ تّي ُذٍ إلٓية "  س وإ إمَْلوِْة  يغَ كَوِ  فَؼًّ  " ،  َحْوكِلَ  ِمنْ  اَلهَفضُّ

َا ايَ "  وتّي كوهل دِ  إميَّيِبُّ  َأهيُّ ُِ مْ  َوإْكوُغْ َوإمُْميَاِفِلّيَ  إْمُكفَّارَ  َخا  " ؟ ؿَوهَْيِ

مْ  َوإْكوُغْ: ٔأن كوهل ثـاىل " ج   " ُذإ ملام ّجاد تـد ٕإكامة إحلُّجة ، ؿَوهَْيِ

ا ُنيَت  َومَوْ " ٔأما كوهل   وإ إمَْلوِْة  يغَكَوِ  فَؼًّ  إلؾوة هلل ، ال س ّيام مؽ إملسّل .ملام يف ِذإ ف  " .. َحْوكِلَ  ِمنْ  اَلهَفضُّ

 

َخة : ُو إرثفاع إٔلصوإت يف إٔلسوإق . : اِبْلَْسَوإقِ  اٍب َصَّ  َواَل  -  إمصَّ

ئَةَ  يَْدفَؽُ  َواَل  - يِّ ِّئَةِ  إمسَّ ي ذإ مثل كول هللا : اِبمسَّ َّيِت  إْدفَؽْ  ثـاىل " ُو ِّئَةَ  َأْحَسنُ  يِهَ  اِبم ي نُ  إمسَّ  " . يَِصُفونَ  ِتَما َأْؿّلَُ  حَنْ

ُفو َومَِكنْ  - ـْ َ َ وَ  ي  ٔأي يخجاوز ؾن إذلهة ويرتك إمـلاب ؿويَ ؛ ٔلن إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل مل يًذرص :ر فِ لْ ي

 .ومل يلضة ميفسَ كط ٕإال ٕإذإ إىهُتكت حمارم هللا قضة  

َُ  َومَنْ  - ُ  يَْلِدَض َِ  يُِلميَ  َحىتَّ  إَللَّ ْوَخاءَ  إمِْمةََّ  ِت ـَ هَلَ  اَل  يَُلومُوإ ِتبَنْ  إمْ
ّ
الَّ  إ

ّ
ُ  إ  ،إملة إمـوخاء ٔأي مة إمكفر  : إَللَّ

 فييفي إمرشك ويُثخت إمخوحيد .مة إإلسالم ،  صىل هللا ؿويَ وسّل ٔأي يلمي

ًيا َأْؾُييًا هِبَا فَيَْفذَحَ  - ٔأي ٔأؾييًا معت ؾن إحلق ، جفاءت رساةل إمييب صىل هللا ؿويَ وسّل ُذٍ إٔلؿّي إمـمياء  : مُعْ

 ـت يف إمحاظل  .إميت معت ؾن إحلق ووك

ا َوأَٓذإانً  -  يه إلٓذإن إميت َُصَّت ؾن سامع إحلق ، جفاءت رساةل إمييب مخفذح ُذٍ إلٓذإن . : ُُصًّ

 يـين كوواًب ُملّعاة ؾن سامع إحلق ، مفن ُحِجة كوحَ ؾن إحلق ، فال خري وال هفؽ فيَ ، : كُوْفًا َوكُوُوابً  -

 وة فسد إجلسد لكَ ،فٕاذإ صوح إملوة صوح إجلسد لكَ ، وكذإ فسد إمل 

 

 فٕان حّصت تصريثم ، حّص ترصك <<>> 

 

 وإذلد هلل رب إمـاملّي ،،ُذإ 
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